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Úvod 
Magneticko-indukční indikátory průtoku DWM měří a signalizují 
průtok elektricky vodivých kapalin, past a suspenzí. 

Charakteristika 
• robustní provedení, krytí IP 66 
• měřící část z oceli, keramiky a platiny 
• teplota měřené kapaliny max. 150 ###C 
• pracovní tlak max. 2,6 MPa abs. 
• žádné pohyblivé části, bezobslužný provoz 
• elektronika vyměnitelná za provozu 
• pro světlosti potrubí ### DN 50.  

Dodávaná provedení 
• DWM 1000 - indikátor průtoku s kontaktem, dvouvodičové 

připojení 
• DWM 2000 - indikátor průtoku s proudovým výstupem 4 až     

20 mA 
• DWM 2000 L - dlouhé provedení pro potrubí o světlosti            

≥ 400 mm a otevřené kanály 
• DWM 2000 IP 68 pro provoz v podmínkách trvalého zatopení 
• DWM 2000 pro provoz v prostředí SNV (Zóna 2) 
• DWM 2000 FT pro aplikace v potravinářství. 

Popis měřicího principu 
Pohybuje-li se vodič v magnetickém poli, indukuje se v tomto vodiči 
napětí. V tomto případě je vodičem elektricky vodivá kapalina. 
Magnetické pole B se vytváří kolmo ke směru průtoku. Indukované 
napětí U je přímo úměrné rychlosti průtoku v. 

U = k x B x v x D k - konstanta přístroje 
   B - intenzita magnetického pole 
   v  - okamžitá rychlost průtoku 
   D - vzdálenost elektrod 

Napětí U je odebíráno ze středové elektrody vůči uzemněné elektro-
dě (pouzdro). 
DWM 1000 
Napětí U se porovnává s napětím, které odpovídá nastavené refe-
renční rychlosti (vref). 
DWM 2000 
Napětí U se převádí na výstupní analogový signál 4 - 20 mA. 

Součásti DWM 1000 / 2000 
1 připojovací nátrubek 
  2 těsnění 
  3 snímač 
  4 závitové připojení 
  5 zemnicí kabel 
  6 zemnicí svorka 
  7 kabelová průchodka PG 13.5 
  8 pouzdro 
  9 záslepka 
10 svorky napájení 
11 přepážka 
12 budicí cívka a kontakty elektrod 
13 elektronika 
14 šrouby víčka 
15 víčko s těsněním 
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Montáž 
Montáž do potrubí 
• Indikátory průtoku DWM se montují do potrubí (≥ DN 50) pomocí dodávaných připojovacích nátrubků. 
• Umístění přístroje a umístění nátrubku - viz obrázky dále. Nátrubek musí být zasunut do patřičné hloubky podle značky, od-

povídající světlosti potrubí. U izolovaných potrubí je nutno vypočítat hloubku zasunutí tak, aby snímač zasahoval do 1/8 sku-
tečného vnitřního průměru (nikoliv DN). 

• Do potrubí vyvrtejte otvor o ### 39 mm s maximální tolerancí + 0,5 mm mezi nátrubkem a otvorem. Nátrubek přivařte kolmo 
k potrubí čtyřmi bodovými svary, elektrodou o průměru 2 mm a proudem 90 až 150 A. Pak proveďte obvodový svar. 

• Uklidňovací délky 10 x DN před, 5 x DN za snímačem (DN = jmenovitá světlost potrubí). 
• Indikátor DWM musí být do nátrubku namontován s použitím dodaného těsnění, které zajistí potřebnou těsnost a správnou 

polohu keramické hlavice snímače. Na závit se nesmí používat teflonová páska, jelikož znemožní potřebný zemnicí kontakt a 
nezajišťuje správné zasunutí snímače. 

• Pouzdro elektroniky je nutno natočit podle směru průtoku (viz kap. „Elektrické připojení a nastavení“). 

Montáž do potrubí s plastů 
Při montáži do plastových potrubí je nutno zajistit správné uzemnění. Kontaktujte, prosím, pobočku firmy Krohne. 

Rozměry připojovacího nátrubku   
  správně 

  špatně 

 

Rozměry a hmotnost 
Rozměry v mm 
Pouzdro z hliníku - hmotnost bez připojovacího nátrubku : cca 1,85 kg 



 5 

Elektrické připojení a nastavení  
Elektrické připojení 
• Svorky přístrojů DWM se nacházejí ve svorkovnici (viz dále). 
• Elektrické připojení splňuje normu EN 61010-1, třída ochrany 1, kategorie napájení III, stupeň rušení 2. 
• Přístroje DWM splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnic NF EN 50 081.1 (vyzařování) a NF EN 50 082.2 

(odolnost). Přístroj musí být uzemněn a vybaven jisticími prvky podle platných národních norem. Tato zařízení by měla přístroj zcela galva-
nicky oddělit od sítě, měla by být umístěna co nejblíže k přístroji a být snadno přístupná. 

• DWM 1000 - jak živý (L), tak neutrální (N) vodič by měly být chráněny pojistkami (4 až 6,3A T). Při zapojování by měl být vždy nejprve 
připojen zemnicí vodič. Vnější průměr kabelu by měl být 6 až 12 mm. 

Upozornění: Nedodržení pokynů, uvedených v tomto návodu, může ohrozit bezpečnost obsluhy. Před jakoukoliv manipulací v prostoru 
svorkovnice přístroje vždy nejprve vypněte napájení! 
 
DWM 1000 
• Elektrické připojení se provádí na svorky 1 + 2 (max. průřez 

vodiče 1,5 mm2), na polaritě nezáleží. 
• Přístroj nesmí být připojen ke zdroji bez zátěže (např. relé)! 
• Stav kontaktu - NO (obvod rozpojen pro rychlosti vyšší než refe-

renční rychlost) nebo NC (inverzní funkce) je možno nastavit pře-
pínačem. 

• Při současném  použití více přístrojů DWM 1000 dbejte na to, aby 
nebyly zapojeny paralelně, je přípustný pouze jeden společný vo-
dič, pro každý přístroj je nutné vlastní jištění. 

Mezní hodnoty relé 
Vždy se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá charakteristikám použi-
tého relé, viz str. 7. 

Potrubí s katodickou ochranou 
Kontaktujte, prosím, pobočku firmy Krohne. 

Nastavení 
Nastavení je nutno provádět v následujícím pořadí: 
• nastavení směru průtoku 
• nastavení referenční rychlosti 
• nastavení časové konstanty 
• nastavení stavu kontaktu (NO nebo NC). 

Nastavení směru průtoku 
Otevřete pouzdro převodníku - povolte šrouby (14) modulu elektroni-
ky (pouze 2 otáčky), ale nevytahujte je. Natočte těleso elektroniky tak, 
aby šipka ukazovala ve směru proudění měřené kapaliny. Pak šrouby 
opět zašroubujte. Jestliže šipka neukazuje ve směru průtoku, výsledky 
měření budou chybné. 

Nastavení referenční rychlosti 
Nastavte referenční rychlost dvěma přepínači (11) - jedním pro m/s a 
druhým pro dm/s. 

Nastavení časové konstanty 
Nastavte časovou konstantu přepínačem (12) - zvolte mezi hodnotami 
5, 8 a 10 sekund. V závislosti na požadované funkci přístroje by časo-
vá konstanta měla být pokud možno co největší, aby nedocházelo k 
nechtěnému spínání při kolísání průtoku. 

Nastavení stavu kontaktu 
Stav kontaktu nastavte přepínačem (13). 
NO: obvod je rozpojen pro rychlosti vyšší než referenční rychlost 
NC: obvod je spojen pro rychlosti vyšší než referenční rychlost. 
LED bliká, jestliže je obvod rozpojen. 

Výměna a montáž elektroniky 
Elektroniku je možno vyměnit za provozu, snímač je dokonale utěs-
něn. Před demontáží vypněte napájení. Odšroubujte 2 šrouby (14) a 
vytáhněte modul za plastový třmen. 
Vložte novou elektroniku do pouzdra tak, aby šrouby (14) zapadly do 
otočných kroužků. Otočte šrouby (14) bez dotažení. Natočte těleso 
elektroniky tak, aby šipka ukazovala ve směru proudění kapaliny.  
Utáhněte šrouby, aby bylo těleso elektroniky v pouzdře upevněno.  

UPOZORNĚNÍ 
Po výměně je nutno provést kalibraci nuly. 
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DWM 2000 
Nastavení 
Nastavení je nutno provádět v následujícím pořadí: 
• nastavení směru průtoku 
• nastavení měřicího rozsahu 
• elektrické připojení a uzemnění < 10 Ω 
• nastavení nuly. 

Nastavení směru průtoku 
Otevřete pouzdro převodníku - povolte šrouby (14) tělesa elek-
troniky (pouze 2 otáčky), ale nevyjímejte je. Natočte těleso 
elektroniky tak, aby šipka ukazovala ve směru proudění měřené 
kapaliny. Pak šrouby opět zašroubujte. Jestliže šipka neukazuje 
ve směru průtoku, výsledky měření budou chybné. 

Nastavení měřicího rozsahu 
Nastavení měřicího rozsahu se musí provést před připojením k 
síti! Měřicí rozsah je možno nastavit na hodnotu 1 až 8 m/s. 
Každou hodnotu je možno nastavit pomocí kombinace přepína-
čů s hodnotami  1, 2, 4 a 8 (viz obrázek dále). Je-li měřicí roz-
sah nastaven nesprávně (tj. > 8 m/s), je proudový výstup ve 
stavu signalizace poruchy (< 3 mA). 

 
Vzorec pro výpočet rychlosti proudění: 
v = 354 x (Q / D2) 
kde v = rychlost proudění v m/s, Q = objemový průtok v m3/h a 
D = vnitřní průměr potrubí v mm. 

Elektrické připojení 
• Připojte přístroj k napájení 24 Vss [svorky 11(-) a 12(+)], 

max. průřez vodičů 1,5 mm2. 
• Příkon při napájení 24 Vss: 50 mA (maximum při 20°C). 
• Připojte proudový výstup k napájení 24 Vss [svorky 6(-) a 

5(+)], pozor na polaritu,  max. odpor smyčky 500 Ω. 

Poznámky 
Pro napájení přístroje i proudového výstupu je možno použít 
společný zdroj (viz schéma). 
Po připojení k síti provádí přístroj DWM 2000 vnitřní test       
(doba trvání asi 1 minutu). Proudový výstup je ve stavu signa-
lizace poruchy (< 3 mA).  

Nastavení nuly 
Ujistěte se, že potrubí je zcela zaplněno měřenou kapalinou. 
Rychlost průtoku v potrubí musí být „nulová“. Stiskněte tla-
čítko „ZERO CAL.“. Vyčkejte 1 minutu. Nula se nastaví 
automaticky. Během nulování je výstup ve stavu signalizace 
poruchy (< 3 mA). 

Potrubí s katodickou ochranou 
Kontaktujte, prosím, pobočku firmy Krohne. 

Výměna a montáž elektroniky 
Výměnu může  provádět pouze pracovník s patřičnou kvalifika-
cí! 
Elektroniku je možno vyměnit za provozu, snímač je dokonale 
utěsněn. Před demontáží vypněte napájení. Odšroubujte 2 šrou-
by (14) a vytáhněte modul za plastový třmen. 
Vložte novou elektroniku do pouzdra tak, aby šrouby (14) 
zapadly do otočných kroužků. Otočte šrouby (14) bez dotaže-
ní. Natočte těleso elektroniky tak, aby šipka ukazovala ve 
směru proudění kapaliny.  Utáhněte šrouby, aby bylo těleso 
elektroniky v pouzdře upevněno. 

Elektrické připojení 
Společné napájení 

 
Samostatné napájení 

 
Pozor:  pro přístroje umístěné v Zóně 2 je nutno použít pro 
jištění napájení pojistku o hodnotě ≤ 200 mA. 
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Relé kompatibilní s DWM 1000 

Mezní hodnoty relé 

Napájecí  napětí Min. proud zátěží / 
výkon pro Uss 

Min. proud zátěží / výkon 
pro Ustř 

Max. proud zátěží / 
výkon 

Špičková hodnota 
proudu / výkon 

 48 V 
110 V 
220 V 

40 mA / 1,92 W 
30 mA / 3,3 W 
20 mA / 4,4 W 

30 mA / 1,44 VA 
20 mA/2,2 VA 
10 mA/2,2 VA 

400 mA/19,2 VA 
400 mA/44 VA 
400 mA/88 VA 

3 A/192 VA 
3 A/440 VA 
3 A/880 VA 

 
Přídržný proud sériově zapojeného relé musí být větší než 5 mA. 
Při nižším proudu než 5 mA musí relé rozepnout. 
 
 

Použití DWM 2000 v Zóně 2 
Přístroje určené pro použití v Zóně 2 mají na konci svého typového kódu písmeno „X“. Pro tyto přístroje je nutno dodržovat násle-
dující pokyny. 
 
• Hliníkové pouzdro musí být uzemněno. Maximální průměr vodiče je 4 mm. 
• Kladný vodič napájení musí být opatřen pojistkou o hodnotě nižší než 250 mA (svorky 5 a 12 na str. 6). 
• Těsnění krytu (víčka) je nutno udržovat stále čisté a dobře promazané. Tím je zajištěno vzduchotěsné uzavření elektroniky, 

požadované v Zóně 2. 
• Pro dokonalé utěsnění kabelové průchodky je nutno použít kabel o vnějším průměru 8 až 15 mm. 
• Přístroj musí být jištěn napěťovým chráničem, který přístroj odpojí, jestliže napětí  mezi ochrannou zemí a jednou ze 4 svorek 
 překročí 39 V ss. 
  
 
 
 
Chybová hlášení DWM 2000 - hodnoty proudu  ve smyčce 4 - 20 mA 
 

Hodnota proudu 
/mA/  

Popis Akce 

1,0 nepracuje buzení mag. pole nebo budicí frekvence je 
mimo rozsah 

výměna elektroniky 

1,4 porucha HW vstupního zesilovače  
1,6 nekompatibilní SW  
2,0 překročení max. nastavené rychlosti proudění nastavte přepínačem vyšší hodnotu 
2,2 vadné obvody nulování (nulovací tlačítko) výměna elektroniky 
2,4 při nulování proudoznaku byla rychlost proudění vyšší 

než 0,2 m/s 
zastavte průtok měřené  kapaliny při nulování 
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DWM 2000 IP 68 
Indikátor DWM 2000 v provedení s krytím IP 68 je dodáván jako 
vodotěsný modul, jehož kalibrace byla provedena ve výrobním zá-
vodě. Zákazník zejména nesmí otevírat kabelovou průchodku, která 
je speciálně utěsněna. 
Montáž přístroje je nutno provést před připojením kabelu, aby kabel 
byl při otáčení modulu volný. Přístroj je nutno umístit tak, aby šipka 
na krytu ukazovala ve směru proudění měřené kapaliny. 
Elektrické připojení přístroje se provádí podle schémat dále. Napá-
jení může být samostatné nebo společné. Číslování vodičů odpovídá 
následujícím barvám: 
11 - hnědý, 12 - červený, 5 - oranžový, 6 - žlutý. 
Elektrické vlastnosti - viz kapitolu Technické údaje na straně 11. 
Přístroj s krytím IP 68 je rovněž možno dodat s prodlouženým sní-
mačem - viz kapitolu DWM 2000 L. 

Elektrické připojení 
Společné napájení Samostatné napájení 

11 - hnědý, 12 - červený, 5 - oranžový, 6 - žlutý. 
 
 

DWM 2000 L 
Charakteristika 
Přístroj se vyznačuje stejnými vlastnostmi jako standardní provedení 
DWM 2000 s následujícími speciálními možnostmi. 
• Měření rychlosti proudění v otevřených kanálech. V kombinaci 

s ultrazvukovým měřením výšky hladiny umožňuje měřit obje-
mový průtok. 

• Kontrola a regulace průtoku v potrubích a otevřených kanálech. 
• Na přání: montáž na navrtávací pás, vybavený oddělovacím 

kulovým kohoutem. 
• Na přání: nastavitelné vysokotlaké šroubení s bezpečnostním 
řetězem pro montáž a demontáž. 

• Může být použit namísto vrtulkových průtokoměrů a indikátorů 
průtoku. 

• Umožňuje měření rychlosti proudění v různých bodech 
v otevřených kanálech, řekách apod. 

• Délka snímače až 3 m. 
• Snadné přenášení mezi jednotlivými místy měření. 
• Standardní provedení s krytím IP 67. 
• Na přání krytí IP 68 s převodníkem pro provoz v podmínkách 

trvalého zatopení. 
 
Max. provozní teplota: 150°C (IP 67), 60°C (IP 68). 
Max. provozní tlak: 2,5 MPa. 
Teplota prostředí: -25 až +60°C. 
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DWM 2000 L - montáž 
A)  Montáž v potrubích 
• Doporučené uklidňovací délky 10 x DN před a 5 x DN za 

snímačem (DN = jmenovitá světlost potrubí). 
• Umístěte navrtávací pás nebo navařovací nátrubek podle 

obrázku. 
• Přišroubujte kulový ventil k nátrubku (nebo připojovacímu 

závitu u provedení s navrtávacím pásem). Závit kohoutu je 
1 1/2“. 

• Ujistěte se, že kohout je uzavřen. 
• Přišroubujte nastavitelnou objímku na kulový kohout. 
• Zasuňte DWM 2000/L do objímky do hloubky 60 až          

75 mm. Tím je zajištěna vodotěsnost montáže. 
• Délka bezpečnostního řetězu odpovídá příslušné aplikaci. 
Řetěz není možno prodloužit, případně však je možno jej 
zkrátit. 

• Povolte lehce šroub (2). DWM 2000 L je nyní možno 
zasunout hlouběji bez průniku kapaliny ven. 

• Otevřete kulový kohout. 
• Vypočtěte délku zasunutí (= 1/8 jmenovité světlosti potru-

bí) s tolerancí ± 2 mm. 
• Je-li proudění velmi neustálené nebo není znám přesný 

vnitřní průměr potrubí, doporučuje se zasunout snímač do 
hloubky 1/8 až 1/2 jmenovité světlosti. 

• Zasuňte DWM 2000 L tak, aby bylo dosaženo požadované 
polohy pro měření. 

• Otevřete kryt a otočte celý snímač tak, aby šipka ukazova-
la ve směru proudění měřené kapaliny (liší se od standard-
ního provedení DWM 1000 / 2000). 

• Utáhněte oba šrouby (3), max. krouticí moment 3 Nm. Pak 
utáhněte šrouby (2). 

 

 
B)  Montáž v otevřených kanálech 
• Montáž DWM 2000 L se provádí pomocí nastavitelné 

objímky. 
• Umístěte přístroj tak, aby šipka ukazovala ve směru prou-

dění měřené kapaliny. 
 
Poznámky 
• Modul elektroniky u tohoto provedení je možno vyměnit. 
• Z bezpečnostních důvodů nechejte namontovaný bez-

pečnostní řetěz, který zabrání vyražení přístroje a po-
volení objímky při přetlaku v potrubí. 

• Nastavení rozsahu a elektrické připojení se shoduje 
s pokyny pro standardní provedení DWM 2000. 

 

Montáž na navrtávací pás 
 
Doporučený montážní úhel: ±45°. 

Montáž s navařovacím nátrubkem 
 

Montáž v otevřeném kanále 
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Odstraňování závad 
V této kapitole je uveden seznam možných problémů a návod k jejich odstranění. Vyskytne-li se jakýkoliv problém, ujistěte se, že 
byly dodrženy pokyny, uvedené v tomto montážním a provozním návodu, tj. napájení, kompatibilita relé (u DWM 1000), uzemně-
ní (< 10 Ω), uklidňovací délky, zaplnění měřicí trubice měřenou kapalinou. 
 
DWM 1000 
Závada: relé nespíná podle referenční rychlosti 
Kontrola 
Spíná relé, když je volič nastaven opačně? 
 
 
Měňte referenční rychlost od 0 do 9 m/s. Spíná 
relé? 

Činnost 
Jestliže ne, změřte příkon přístroje, když svítí LED dioda. Je-li I < 5,5 mA pro 
Uss (12 mA pro Ustř), připojte paralelně k cívce relé odpor 1, 3 nebo 10 kΩ    
(5 W) pro napájecí napětí 48, 110 resp. 230 V. 
Jestliže nespíná a dioda přitom mění stav, vyměňte modul elektroniky. Jestliže 
spíná, poznamenejte si hodnotu referenční rychlosti při sepnutí a porovnejte ji se 
skutečnou rychlostí proudění. 

Závada: relé spíná náhodně. 
Kontrola 
Má měřená kapalina vysoký obsah pevných 
částic? Blíží se rychlost proudění 0,1 m/s? Jsou 
krátké uklidňovací délky? Obsahuje měřená 
kapalina bubliny plynu (za vysokých teplot)? 

Činnost 
Zvyšte časovou konstantu na 10 s. Nedojde-li ke zlepšení, zvyšte referenční 
rychlost. Jestliže ani to nepomůže, připojte paralelně k cíkce relé odpor 1, 3 
nebo 10 kΩ (5 W) pro napájecí napětí 48, 110 resp. 230 V. 

DWM 2000 
Závada: proudový výstup je stále 0 mA 
Kontrola 
Je proudový výstup správně zapojen? 
Je správná polarita připojeného napájení? 
Je v přístroji měřená kapalina? 

Činnost 
Viz „Technické údaje“. 
Viz schémata zapojení. 
Kontaktujte pobočku firmy Krohne. 

Závada: rychlost proudění měřené kapaliny je větší než 0,1 m/s a na proudovém výstupu zůstává 
hodnota 4 mA (± 0,02 mA) 
Kontrola 
Je elektronika správně natočena? 

Činnost 
Povolte upevňovací šrouby a natočte elektroniku tak, aby šipka na krytu ukazo-
vala ve směru proudění. 

Závada: na proudovém výstupu zůstává hodnota menší než 3 mA. 
Kontrola 
Je napájení stabilní (jmenovitá hodnota ± 1%)? 
Hodnota proudu je 2 mA? 
Hodnota proudu je 2,4 mA? 
 
Hodnota proudu je jiná. 

Činnost 
Změňte napájecí napětí. 
Nastavte max. rozsah na hodnotu 1 až 8 m/s. 
Příliš velká odchylka nuly - nastavte znovu nulový bod při zcela zaplněném 
potrubí a nulové rychlosti. 
Kontaktujte pobočku firmy Krohne. 

Závada: měřená kapalina neproudí a proudový výstup je nestabilní (4 mA ± 1 mA). 
Kontrola 
Je proudový výstup stabilní při kontrole multi-
metrem? 
Je uzemnění < 10 Ω? 

Činnost 
Jestliže není, najděte a odstraňte zdroj rušení. 
 
Uzemněte správně přístroj. 

Závada: hodnota na proudovém výstupu je větší než 4 mA, ale kolísá. 
Kontrola 
Je naměřená hodnota nad 24 mA? 
Dochází ke kolísání kolem správné hodnoty? 
Je přístroj správně namontován? 
 
Je potrubí zcela zaplněno? 
Je výpočet rychlosti / průtoku správný? 
Je proudový výstup správně kalibrován? 

Činnost 
Ujistěte se, že napájecí napětí je správné. 
Zvyšte časovou konstantu pomocí simulátoru HHC 2000. 
Zkontrolujte montáž (zasunutí snímače, nátrubek je přivařen kolmo k potrubí, 
orientace elektroniky je správná). 
Ujistěte se, že potrubí je při měření stále zcela zaplněno měřenou kapalinou. 
Zkontrolujte vnitřní průměr potrubí a nastavte znovu maximální rozsah. 
Proveďte test proudového výstupu pomocí simulátoru HHC 2000. 
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Technické údaje 
Magneticko-indukční indikátor průtoku DWM 1000 

2vodičové připojení 
indikátor průtoku DWM 2000 
proudový výstup 4 - 20 mA 

Napájení   
Napětí  48-230 Vstř, 50/60 Hz nebo 

48-230 Vss, (svorky 1,2) 
24 Vss (20 - 30 Vss), 
na přání : 12 Vss (10 až 14 Vss) 

Příkon max. 200 mA ### 50 mA (při 24 Vss a 20°C) 
Výstup klidový nebo pracovní kontakt, přepínatelný, 

(mezní hodnoty spínače viz str. „Elektrické 
připojení“) 

pasivní proudový výstup 4 - 20 mA, 
(20 až 30 Vss) 
max. zátěž:  500 ### pro 24 Vss 
  200 Ω pro 12 Vss 

Ochrana uzemněním  
(funkční zem FE) 

< 10 ### < 10 ### 

 Nutno připojit ochranné uzemnění ve svorkovnici. 
Měřicí rozsah pro rychlost ( v ) nastavitelná referenční rychlost 0,1 až 9,9 m/s max. rozsah 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 nebo        

8 m/s 
Časová konstanta 5, 8 nebo 10 sekund, nastavitelná 5 sekund - pevná hodnota 
Chyba měření  
v ### 1m/s 
v ### 1 m/s 

 
### 5% z referenční rychlosti 
### (3 cm/s + 2%) z referenční rychlosti 

 
### 2% z měřené hodnoty  
### (3 cm/s + 2%) z měřené hodnoty 

Reprodukovatelnost 1% z referenční rychlosti 1% z měřené hodnoty 
Hystereze 8% při poklesu rychlosti 8% při poklesu rychlosti 
Ex-provedení  Ex n R II T6...T3 X Zóna 2 
Krytí  IP 66 IP 66 nebo IP 68 
Provozní údaje  
Měřené médium homogenní kapaliny, pasty a kaly, také s jemnými částicemi 
Elektrická vodivost ### 20 ###S/cm 
Pracovní tlak ### 2,5 MPa 
Teplota měřené kapaliny - 25 až + 150°C 
Teplota prostředí - 25 až + 60°C 
Montáž do potrubí  
Jmenovitá světlost potrubí 
Připojovací nátrubek 
Uklidňovací délka před / za 

 
### DN 50 
závit G1“ 
10 x DN / 5 x DN (DN = jmenovitá světlost potrubí) 

Místní ukazování blikající svítivá dioda (jen u DWM 1000) 
Kabelová průchodka PG 13.5 (1/2“ NPT) pro vnější průměr kabelu 6 až 12 mm 
Přívodní svorky  průřez vodiče max. 1,5 mm2 
Materiálové provedení 
Snímač 

 
korozivzdorná ocel 1.4435 (SS 316 L) s keramickou výstelkou (oxid zirkonia) 

Pouzdro hliníkový odlitek s epoxidovým nátěrem 
Elektroda platina 
Připojovací nátrubek korozivzdorná ocel 1.4435 (SS 316 L), jiné na přání 
Kabelové průchodky poniklovaná mosaz 
Těsnění 
Krytu 
Šroubového připojení 
Víčka krytu 

 
Viton 
Klingerit bez azbestu 
Buna N 

Zaměnitelnost v případě poruchy doporučujeme výměnu celého přístroje, aby zůstala zachována přesnost 
měření; při výměně elektroniky může dojít ke vzniku chyb o velikosti až 10% 

 



 

 
 
 

Přehled měřicích přístrojů vyráběných firmou KROHNE 

Plováčkové průtokoměry 
jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Mají skleněný, plastový nebo kovový měřicí kónus, mohou být vybaveny mezními kontakty, 
příp. převodníkem s elektrickým nebo pneumatickým výstupním signálem. Připojení je přírubové, závitové, pomocí hadicového 
nátrubku apod. Vyrábějí se ve světlostech DN 6 až DN 150 ve třídě přesnosti až do 0,4. 

Magneticko - indukční průtokoměry 
jsou použitelné pro všechny elektricky vodivé kapaliny. Ve výrobním programu jsou speciální provedení pro vodní hospodářství, 
potravinářský, papírenský a chemický průmysl. K dispozici je široký sortiment provedení ve světlostech DN 2,5 až DN 3000 a 
měří s přesností až 0,2% z měřené hodnoty, jsou vysoce stabilní, plně programovatelné a měří obousměrně. V sortimentu jsou i 
průtokoměry pro měření průtoku v nezaplněných potrubích (např. kanalizace). 

Ultrazvukové průtokoměry 
jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Vyráběny jsou jako armatury v jednokanálovém, dvoukanálovém a pětikanálovém provedení, 
příp. jako dodatečná montážní sada pro přivaření na stávající potrubí. Vyrábějí se ve světlostech DN 25 až DN 3000, měří s přes-
ností až 0,1% z měřené hodnoty, jsou plně programovatelné a měří obousměrně. Dále jsou k dispozici příložné a přenosné ultra-
zvukové průtokoměry. 

Hmotnostní průtokoměry  
jsou použitelné pro kapaliny. Vedle hmotnostního průtoku např. v kg/h rovněž měří měrnou hmotnost, celkovou proteklou hmot-
nost a teplotu. Dále mohou měřit objemový průtok, koncentraci roztoku, obsah pevných látek, koncentraci cukru ve  °Brix. Pro 
měřené kapaliny s vysokým bodem tání mohou být dodány s otápěním. Vyrábějí se ve světlostech DN 6 až DN 100, měří s přes-
ností až 0,15% z měřené hodnoty, jsou plně programovatelné a měří obousměrně. 

Snímače hladiny a rozhraní 
jsou použitelné pro kapaliny. Jsou vyráběny plovákové, bezdotykové (na principu radaru a ultrazvuku) a elektromechanické systé-
my. Pro signalizaci mezních hladin jsou k dispozici plovákové, kapacitní a vibrační snímače. Do této skupiny rovněž patří ultra-
zvukový snímač pro měření rozhraní voda - kal (používaný hlavně v ČOV) a reflexní radarový hladinoměr pro přesné měření hla-
diny a rozhraní dvou kapalin 

Měřiče měrné hmotnosti 
jsou použitelné pro kapaliny. Pracují na radiometrickém principu a mohou sloužit rovněž ke stanovení obsahu pevných částic a 
koncentrací. Jsou vysoce spolehlivé a měří s přesností lepší než 2 kg/m3. 

Přístroje pro kontrolu průtoku 
jsou použitelné pro kapaliny. Vyráběny jsou indukční snímače  s dvouhodnotovým i analogovým výstupem, místní mechanické 
terčíkové indikátory průtoku a kontaktní průtokoznaky. Připojení je přírubové nebo závitové a vyrábějí se ve světlostech DN 15 až 
DN 150. 

Vírové průtokoměry 
jsou použitelné pro plyny a páru. Vyrábějí se ve světlostech DN 15 až DN 300 a měří s přesností lepší než 1% z měřené hodnoty. 
 
Přístroje firmy KROHNE jsou vyráběny v souladu s normami ISO 9001. Společnými vlastnostmi všech výrobků jsou vyso-
ká přesnost, provozní spolehlivost, dlouhodobá stabilita, energetická nenáročnost, žádná nebo jen minimální údržba, opti-
mální přizpůsobení požadavkům měření, tj. různá materiálová provedení, hygienická nezávadnost, kompaktní nebo oddě-
lená montáž převodníku signálu, pohodlná a příjemná obsluha, ekonomická výhodnost. Většina měřicích přístrojů je vyrá-
běna i do prostředí s nebezpečím výbuchu a jsou schváleny Státní zkušebnou č. 210 v ČR, průtokoměry vyhovují požadav-
kům zákona č. 505/1990 Sb.  
 
Prodej a servis v České republice         Internet: hhtp//www.krohne.com (anglicky). 
KROHNE CZ spol. s r. o.   KROHNE CZ spol. s r. o.   KROHNE CZ spol. s r. o. 
sídlo společnosti    pracoviště Praha    pracoviště Ostrava 
Drážní 7     Žateckých 22    Koláčkova 612 
627 00 Brno    140 00 Praha 4    724 00 Ostrava - Stará Bělá 
tel. 05/45 513 343-6   tel. 02/612 228 54-5   tel.  069/302 554 
fax 05/45 513 339   fax 02/612 228 56   tel. +fax 069/302 134 
E-mail: krohne_brno@oasanet.cz  E-mail: krohne_praha@oasanet.cz  E-mail: krohne_ostrava@oasanet.cz 

KROHNE 
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